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.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os leitores do periódico da Sociedade Amigos da
Marinha (SOAMAR) e agradecer a oportunidade de apresentar as atividades da Empresa Gerencial de
Projetos Navais – EMGEPRON, que tenho orgulho de dirigir.
A EMGEPRON, com sede na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, é uma empresa pública,
vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha, contando hoje com cerca de
2000 empregados. Sua missão consiste em gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo
Comando da Marinha, executar atividades vinculadas à obtenção e manutenção do material militar naval, e
promover a Indústria Militar Naval Brasileira, com o propósito de apoiar o desenvolvimento da Marinha do
Brasil (MB).
Nesse sentido, a Empresa atua em duas vertentes: no gerenciamento de projetos e na
comercialização de serviços e produtos disponibilizados por Organizações Militares Prestadoras de
Serviços da Marinha, denominadas OMPS, ou por empresas componentes da Indústria Militar Naval
Brasileira (IMNB), destinados aos mercados interno e externo.
A Empresa foi criada em 9 de junho de 1982, visando apoiar a MB na captação de recursos
financeiros para a construção das Corvetas da Classe “Inhaúma”. Posteriormente, a MB incluiu no rol das
atribuições da Empresa uma variada e ampla gama de atividades, como a produção de munição de artilharia
na Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC), o gerenciamento da construção e
modernização de meios navais, e a realização de estudos oceanográficos.
Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones:+55 19 81427419.
Presidente SOAMAR Campinas Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Presidente Christiane Chuffi
Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.

Dessa forma, em 1985, três anos após sua fundação, a EMGEPRON já realizava sua primeira
exportação: o Navio-Patrulha “Itaipu”, destinado à Marinha do Paraguai, sendo essa a primeira exportação de
um navio militar feita por uma empresa nacional.
Nos anos seguintes, outros projetos importantes contaram com a participação da EMGEPRON,
como a modernização das Fragatas Classe “Niterói”, a integração do sistema de combate da Corveta
“Barroso”, a revitalização de navios da nossa Esquadra, a construção de Navio-Patrulha e LanchasPatrulha para outros países, a exportação de equipamentos e de munição de artilharia para nações da
África, América do Sul, Ásia e Europa, e o Levantamento da Plataforma Continental de países africanos,
dentre outros.

Modernização das Fragatas Classe “Niterói”

Integração dos sistemas da Corveta “Barroso”

Construção de Navio-Patrulha Classe “Grajaú” e Lanchas-Patrulha Classe “Marlim”

Grupo-Tarefa da TROPICALEX/2012 realizando manobras táticas

Munição de artilharia da FAJCMC

Levantamento da Plataforma Continental de Angola

Não poderia deixar de citar ainda, a participação da EMGEPRON no gerenciamento de dois
projetos muito especiais para mim, haja vista seu cunho social: a construção de mais de 700 Lanchas
Escolares, entregues em 2012 ao Ministério da Educação para emprego no programa “Caminhos da
Escola”, e de 100 Lanchas Sociais, a serem entregues ainda este ano ao Ministério do Desenvolvimento
Social, para emprego em projetos direcionados a populações carentes em diversas regiões do País.

Lancha Escolar

Lancha Social

Por fim, olhando para o futuro, estamos otimizando a gestão da Empresa por meio de
reestruturação de processos, do desenvolvimento de recursos humanos e de investimentos em tecnologia
e inovação, a fim de tornar a Empresa ainda maior, mais eficiente e melhor preparada para apoiar
atividades e o desenvolvimento da Marinha do Brasil, e melhor satisfazer as necessidades de nossos
clientes.

www.emgepron.mar.mil.br

Espaço MARINHA DO BRASIL
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10 DE NOVEMBRO: 191º ANIVERSÁRIO DA
NOSSA ESQUADRA!

A SOAMAR Campinas cumprimenta, na pessoa do Comandante-em-Chefe-da-Esquadra, Vice-Almirante
FERNANDES, os militares que guarnecem os navios e aeronaves da Esquadra , pelo transcurso de mais um ano de
existência com o propósito de manter os meios subordinados no mais elevado grau de aprestamento para as Operações
Navais de Guerra. BRAVO ZULU!

O desenvolvimento dos setores energético, industrial e científico no
Brasil, e a proliferação de armas de destruição em massa, ampliam o risco de
infortúnios. Assim, é indispensável reforçar a coordenação entre as várias
instâncias do Estado, com responsabilidades na prevenção e resposta a estes
riscos. Para tanto, é necessário promover a capacitação na defesa a ameaças
nucleares, biológicas, químicas e radiológicas. Neste sentido, o Comando do
Material de Fuzileiros Navais e o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros
Navais promoverão o Seminário de Defesa Nuclear, Biológica, Química e
Radiológica, no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de novembro, no auditório
do CT-II da UFRJ.
Este Seminário tem o propósito de reunir especialistas civis e militares
com notório saber nos campos científico e operacional ligados ao tema.
Inscrições
limitadas.
Para
informações
acesse
as
páginas
www.cteccfn.mar.mil.br e www.cmatfn.mar.mil.br.

I Conferência de Guerra Eletrônica da Marinha

Abertura da I Conferência de Guerra Eletrônica da Marinha (I CGEM 2013) pelo Comandante-em-Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Sérgio
Roberto Fernandes dos Santos

Nos dias 20 e 21 de agosto, o Centro de Guerra Eletrônica da Marinha (CGEM), Organização
militar ativada em 28 de julho de 2011, subordinado ao Comando de Operações Navais, realizou a
Primeira Conferência de Guerra Eletrônica da Marinha (I CGEM), com o tema “IMINTGeointeligência Aplicada na Amazônia Azul”, no Auditório do Centro de Adestramento Almirante
Marques de Leão (CAAML).

A palestra de abertura, com o mesmo tema do evento, foi
proferida pelo Exmo. Sr. VA PONTES LIMA.

O propósito da I CGEM foi disseminar a mentalidade de Guerra Eletrônica e de Análise de
Imagens. A Cerimônia de Abertura foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Comandante-em-Chefe
da Esquadra, Vice-Almirante Sérgio Roberto Fernandes dos Santos, que ressaltou a importância do
domínio do espectro eletromagnético nos dias atuais.
Durante o evento foram apresentados
temas relacionados ao emprego do espectro eletromagnético e ao processamento de imagens
aplicadas à Geointeligência.

Exposição de produtos nos corredores do CAAML

Dentre os palestrantes havia representantes do Comando de Operações Navais, Instituto de
Pesquisas da Marinha, da AOC (Association of Old Crows – Chapter South America) e profissionais
das empresas patrocinadoras, que propiciaram apresentações sobre tecnologias afetas ao estado
da arte na área de Análise de Imagens e Guerra Eletrônica bem como exibiram produtos nos
corredores do CAAML.
As empresas que possibilitaram a realização do evento foram: Agilent Technologies, AMS Kepler,
ARES, Astrium GEO, Cassidian, MEDAV, Rockwell Collins, Rohde & Schwarz do Brasil e Saab
Grintek Defence.
O público participante, um total de 180 pessoas, consistiu de militares da Marinha do Brasil,
Exército e Força Aérea (45%), representantes de Academia (5%), Órgãos Governamentais (12%) e
empresas (38%). O evento foi coberto pela Tv Marinha na Web e obteve 917 acessos em sua
transmissão ao vivo.

Em princípio, a II CGEM, ocorrerá no mês de agosto de 2014, em local e data a ser confirmado e
tendo como tema "COMINT em atividades de ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition,
and reconnaissance)”.

Espaço Soamar Campinas
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Como ingressar na Marinha do Brasil
Busque informações no site abaixo, Diretoria de Ensino da Marinha, sobre as oportunidades de ingresso na Marinha do Brasil de
acordo com o seu nível escolar, idade, sexo etc.
Fique atento a abertura de editais com as instruções específicas para cada processo seletivo.
Informe-se sobre as oportunidades de seguir carreira na Marinha do Brasil. Conheça a sua Marinha!
https://www.ensino.mar.mil.br/sitenovo/ingresso.html

O Capitão-de-Fragata (T) Marcos Vinícius LÚCIO, é Assessor de Comunicação
Social da Comissão de Desportos da Marinha e do Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes.
Visando divulgar as competições e destaques esportivos das Forças Armadas e
Forças
Auxiliares
no
Brasil
e
no
exterior
mantém
o
Blog
www.globoesporte.com/platb/esporte-militar.
Visite e saiba um pouco mais sobre as atividades dos militares brasileiros nos
esportes.

Visite o site
www.soamar.org
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DATAS COMEMORATIVAS DE NOVEMBRO
05: 164º Aniversário do Corpo de Saúde da Marinha;
06: Dia Nacional do Amigo da Marinha;
06: 76º Aniversário do Monitor PARNAÍBA;
08: 13º Aniversário da Representação Permanente do Brasil junto à
Organização Marítima Internacional ( RPB-IMO);
10: 191º Aniversário da ESQUADRA (Dia da ESQUADRA);
10: 41º Aniversário da Comissão de Promoção de Oficiais;
11: 95º Aniversário do Armistício da Primeira Guerra Mundial;
14: 16º Aniversário do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília;
15: 124º Aniversário da Proclamação da República do Brasil;
18: 35º Aniversário da Fragata LIBERAL;
19: Dia da Bandeira;
19: 68º Aniversário do Comando do 1º Distrito Naval;
19: 68º Aniversário do Comando do 4º Distrito Naval;
20: 66º Aniversário do Centro de Inteligência da Marinha;
20: 37º Aniversário da Fragata Niterói;
26: Dia do Corpo Auxiliar da Marinha;
26: 28º Aniversário do Centro de Apoio a Sistemas Operativos;
26: 22º Aniversário do Navio -Tanque Almirante GASTÃO MOTTA;
27: 38º Aniversário da Comissão de Desportos da Marinha;
27: 82º Aniversário da Diretoria de Ensino da Marinha;
28: 23º Aniversário do Navio Desembarque -Doca CEARÁ; e
30: 43º Aniversário do Navio -Patrulha Piratini
A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos aniversariantes
do mês de Novembro votos de: saúde, felicidades e muitos anos
de vida no nosso convívio.
01. Mario Bozza
05. Valter Souza
08. Leôncio Menezes
09. Roberta Serra de Toledo Bittar
14. Marilene L. Pereira
20. Christiane Chuffi
24. Ivan Ribeiro
29. Augusto Scorza
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Almoço com o Almirante
No Salão Nobre do Comando do 8º Distrito Naval, no dia 17 de setembro, foi realizado o
tradicional almoço com o Almirante. Este evento foi idealizado em 2002 pelo então Comandante
do 8ºDN, Vice-Almirante Pierantoni , e mantido pelos seus sucessores, VA Marcélio, VA Cardoso,
VA Terenilton, , VA Bittencourt, VA Gusmão e atualmente pelo VA Liseo, com o objetivo de
ampliar os elos de comunicação entre a oficialidade, Soamares e convidados, além da oportunidade
de transmitir informações atualizadas sobre projetos da Marinha, temas ligados à comunidade
naval e/ou marítima , mediante a apresentação de palestras por convidados.

João Cândido Bala, presidente da Soamar Santos; Christiane Chuffi, presidente da Soamar Campinas; Marcel
Schimidt, Presidente da Soamar Litoral Norte; Vice-Almirante LISEO, Comandante do 8ºDN; Carlos Brancante,
presidente da Soamar São Paulo; Tenente-Brigadeiro-do-Ar ( Ref) Werner, ex-Ministro da Aeronáutica; ViceAlmirante (RM1) Annarumma, ex-Comandante do 8ºDN;8: Vice-Almirante (RM1) Zanella, Diretor-Presidente da
AMAZUL S.A.

Sirlei Madse, Christiane Chuffi, Cristina França

DIA DA AVE
O presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças
Armadas, CMG(RM1) RONALD dos Santos Santiago, aproveitando a coincidência da
realização de Sessão Solene, em 05 de outubro, data que comemora-se o DIA DA
AVE, e sendo membro do Grupo de Observadores de Aves de Campinas, para organizar
uma exposição de fotos das observações realizadas pelo Grupo e uma palestra sobre
observação de aves ministrada pelo dedicado biólogo Jefferson Otaviano.
Johan Dalgas Frisch, denominado o Senhor dos Pássaros, brasileiro descendente
de dinamarqueses, radicado em São Paulo, hoje com 83 anos de idade, ornitólogo
mundialmente conhecido pelos estudos, livros publicados sobre aves e por ser um
ativista das causas da preservação do meio-ambiente.
Dalgas Frisch idealizou o dia 5 de outubro como Dia da Ave no Estado de São
Paulo, em 1966, recebendo o apoio do governador Laudo Natel, que também incluiu o
sabiá-laranjeira como ave-símbolo do Estado no seu decreto.
A explicação para a escolha desta data foi: esta marca o auge da ‘corte” dos
machos às fêmeas, quando dedicam a elas seus cantos mais extraordinários.
Este evento passou a ser amplamente divulgado nas escolas, inclusive com
concursos de redação sobre o tema. Desta divulgação outros estados passaram a
escolher aves como símbolo, exemplo: Espírito Santo, beija-flor; Paraná, gralha -azul ;
Rio-Grande-do-Sul, quero-quero.
Com o empenho de Dalgas Frisch, o presidente Costa e Silva assinou decreto, em
1968, tornando a data de 05 de outubro uma comemoração de âmbito nacional,
determinando ao Ministro da Educação expedir instruções sobre o “Dia da Ave” e fixar
programa para a comemoração nas escolas primárias e médias do país.
Em 2002, o presidente Fernando Henrique revoga o decreto feito pelo presidente
Costa e Silva e expede outro mantendo o dia 5 de outubro como Dia da Ave, incluindo o
sabiá-laranjeira como símbolo representativo da fauna ornitológica brasileira e
considerando-o popularmente como Ave Nacional do Brasil. Especificou, ainda, que o
Dia da Ave terá cunho comemorativo eminentemente educativo e será realizado com a
participação das escolas e da comunidade.
Desta forma, alinhados com as diretrizes do presidente da república, como
comunidade, comemoramos o Dia da Ave, admirando-as nas belas fotos expostas,
aprendendo a observá-las com as informações transmitidas pelo biólogo Jefferson
Otaviano e reverenciando a Ave Nacional do Brasil, o sabiá-laranjeira, nos versos de
Antônio Gonçalves Dias na sua Canção do exílio:
“ Minha terra tem palmeiras.
Onde canta o sabiá;
As aves que aqui gorgeiam.
Não gorgeiam como lá.”

A presidente da Soamar Campinas Christiane Chuffi juntamente com os
soamarinos Fernando Vaqueiro e Marilene Launbistain prestigiaram este evento cívico.
Cabe ressaltar que a Marinha do Brasil se preocupa e valoriza a preservação do
meio-ambiente nas suas Organizações Militares. O Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo ( CTMSP), particularmente, no Centro Experimental Aramar (CEA), situado
na área rural da cidade de Iperó – SP, não só preserva como faz levantamento da fauna
local e da flora. Com relação ao levantamento de aves já foram observadas mais de 130
espécies, sendo 4 de sabiá ( laranjeira, poca, barranco e do campo). Muitas destas
espécies aproveitam esta área bem preservada para se reproduzirem.
Os funcionários do CEA convivem diariamente com dezenas de espécies de aves
livres, sendo possível observá-las inclusive em comedouros que servem como ponto de
atração e observação.
O CTMSP para disseminar esta preocupação preservacionista proporciona aos
funcionários uma página na intranet com informações sobre observação de aves e fotos
de aves existentes no CEA.
Exemplos de aves existentes no CEA:

tucanuçu

sanhaçu-cinzento

coruja - buraqueira

tico-tico- rei

gavião-carijó

garibaldi
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SOAMAR Campinas prestigia confraternização em São Paulo
No dia 7 de Outubro, na sede Paulistana do Iate Clube de Santos, em São Paulo, o
Iate Clube de Santos e a SOAMAR São Paulo promoveram um jantar de
confraternização entorno do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio
Soares de MOURA NETO que veio à São Paulo para verificar o andamento das
atividades do Programa Nuclear da Marinha desenvolvidas no Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo. O Almirante Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil,
estava acompanhado das seguintes autoridades navais: AE GUSMÃO, Diretor do
Material da Marinha, AE( RM1) MAX, Coordenador – Geral do Programa de
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear , AE(RM1) PIRES RAMOS ,
Assessor do Comandante da Marinha para Assuntos da Área do Material, VA (EN)
BEZERRIL, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, VA LISEO
Comandante do 8º Distrito Naval, VA(RM1) ZANELLA, Diretor-Presidente da Amazônia
Azul Tecnologia de Defesa; CA(EN) LUCIANO , Superintendente do Programa Nuclear
no CTMSP e CA(IM) AGOSTINHO, Diretor de Administração e Finanças da Amazônia
Azul Tecnologia de Defesa (AMAZUL).
A confraternização foi bastante concorrida e contou com a presença da
presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi, Soamar Santos e Soamar Litoral
Norte, de associados do Iate Clube e de autoridades civis e militares.
O evento foi brilhantemente conduzida pelo comodoro do Iate Clube de Santos,
Berardino Antonio Fanganiello e pelo presidente da Soamar São Paulo Carlos
Brancante.

Espaço Grupo de Escoteiros do Mar Velho Lobo
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Os Grandes Jogos Navais Escoteiros

As atividades Escoteiras do Mar possuem diferentes tradições e uma delas são os Grandes
Jogos Navais.
O tema “O Navio Pirata” é uma reedição do tema do Grande Jogo Naval de 1939 e 1973.
Este ano de 2013, estaremos reeditando o tema Navio Pirata, que foi tema do GJN do ano de
1973. A primeira edição foi elaborada e dirigida pelo "Polvo Marinho", o memorável Chefe Gelmirez
de Mello, chefe do 10ºGEMAR/RJ de 1915 a 1965. O "Polvo Marinho" foi o primeiro Comissário
Técnico Nacional da União dos Escoteiros do Brasil e da Federação Brasileira dos Escoteiros do Mar
(hoje inexistente e absorvida pela UEB, como Modalidade do Mar), que por longos anos cumpriu
suas funções. A segunda edição foi realizada em homenagem a sua memória alguns anos após ter
‘Retornado ao Grande Acampamento’
___ __________________________________________________________________________________________________________
___

Escotismo UEB, Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 3.297, de 11.07.1917, reiterada pelo Decreto nº 5.497,
de 23.07.1928 e como Instituição de Educação Extra Escolar e Órgão Máximo do Escotismo Brasileiro pelo Decreto-Lei nº
8.828, de 24.01.1946 e de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 7.014.

Aproveitamos o momento em que faltam apenas dois anos para que seu grupo, o 10ºGEMAR
/RJ, complete 100 (cem) anos de Boas Atividades em 2015. Assim, toda a Modalidade do Mar inicia
as comemorações do Centenário do seu Grupo mais antigo, homenageando um grande expoente
dos Escoteiros do Mar do Brasil.
O Grande Jogo Naval é uma atividade nacional, onde as diferentes Regiões Escoteiras
(Unidades da Federação) se organizam e a realizam, preferencialmente, no mesmo período.
O Jogo Naval consiste no cumprimento de diferentes tarefas pelas Guarnições Escoteiras do
Mar durante o período de sua realização. Com o tema O Navio Pirata, o cenário se localiza no século
XVIII quando a pirataria desenfreada causava grandes prejuízos aos cofres nacionais. Sabe-se que o
navio ÁGUIA DO MAR ataca repentinamente, saqueando os navios mercantes e desaparece
subitamente sem deixar vestígios ou indicações para onde foi.
Dentre os Grupos Escoteiros do Mar (GEMar), um será sorteado para representar os piratas e
os demais deverão caça-lo livrando as águas brasileiras de sua presença indesejável. Cada GEMar
deve providenciar sua própria embarcação (muitas estão sendo conseguidas, a exemplo do estado
do RJ, com a Marinha do Brasil) a remo e/ou vela, e deve ter como plataforma os escaleres ou
baleeiras.

Podemos imaginar o que se passa nas cabeças de nossos jovens Escoteiros do Mar,
guarnecendo suas embarcações para uma verdadeira batalha naval. Podem-se sentir seus corações
pulsando a milhas de distância, com a possibilidade de servir ao nosso país numa missão tão nobre
e arriscada. Assim, o Escotismo coloca o jovem próximo aos seus desafios de bem servir à Pátria e
principalmente das coisas do Mar.
Para este ano, a data nacional de realização foi fixada em 28 e 29 de setembro, mas cada
Região pode mudá-la de forma a atender suas especificidades.

Para os jovens, além das atividades típicas de mar, embarcar significa pertencer. Pertencer ao
universo náutico, marítimo, respeitando-se claro suas proporções. Mas um sonho se inicia assim,
ainda acordado, entrevendo seus desejos futuros se desenharem no presente.
E por isso cantamos:
" Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplãn, rataplãn, rataplãn, dos Escoteiros
do Mar".
Rataplãn do Mar - Hino dos Escoteiros do Mar do Brasil

O escotismo nos proporciona esses momentos de conhecimento e de aprendizado.
Junte-se a nós e Bons Ventos!
Escoteiros do Mar.

Contato VELHO LOBO 102/SP – MODALIDADE DO MAR
Chefe Gutemberg Felipe Martins da Silva
Reuniões em Campinas aos sábados, das 9h às 11h30
Praça José Lameiro O’Campo
Bairro São Bernardo
Tel: (19) 9604-3702 / (19)7851.79.16 - ID 139*4181
www.facebook.com/gemarvelholobo

VULTOS DA HISTÓRIA NAVAL

Almirante SALDANHA DA GAMA
Luiz Filipe de Saldanha da Gama , nasceu em 7 de abril de 1846 na cidade de Campos no Rio de Janeiro sendo o nono
de onze filhos do casal Dom José de Saldanha da Gama e Dona Maria Carolina Barroso de Saldanha. Em resumo Luiz Filipe
tinha ascendência na nobreza de Portugal , pelo ramo paterno, e vinha , pelo ramo materno, de uma antiga e abastada família
brasileira. Era trineto do Marquês de Pombal. Seu pai era fazendeiro e homem de grande cultura. Faleceu em Campo Osório em
24 de junho de 1895.
A carreira :
28 de fevereiro de 1861: Aspirante
26 de novembro de 1863: Guarda-Marinha
22 de dezembro de 1865: Segundo-Tenente
21 de janeiro de 1867: Primeiro-Tenente
2 de dezembro de 1869: Capitão-Tenente
9 de dezembro de 1879: Capitão-de-Fragata
25 de maio de 1889: Capitão-de-Mar-e-Guerra
4 de novembro de 1891: Contra-Almirante
Comandos:
1873: vapor Ipiranga
1874: canhoneira Araguari
1881: corveta Parnayba
1883: corveta Guanabara
1884: cruzador Almirante Barroso
1887: couraçado Riachuelo
1889; Corpo de Marinheiros Nacionais
1892: Escola Naval

Participou ativamente de batalhas , desde Guarda-Marinha, embarcado em diversos navios , começando em 6 de
dezembro de 1864, quando combateu em Paissandú; Uruguaiana; Forte de Coimbra; Passo de Curupaíti; até 26 de
novembro de 1868 no combate de Angustura
Ingressou na Escola Naval classificado em 1º lugar numa turma de 21 Aspirantes, concluindo o curso em 1º lugar
numa turma de 11 aspirantes. Naquela época, também, alguns ficavam pelo caminho por motivos diversos.
Durante a carreira dedicou alguns anos à formação de Aspirantes e Guardas-Marinha, inclusive sendo: Encarregado
de turma de GM; Comandante de Navio em viagem de instrução com Aspirantes , Comandante de navio em viagem de
instrução de GM em 1886 e Diretor da Escola Naval em 1892 situada na ilha das Enxadas.
Como Capitão-de-Fragata em 12 de abril de 1884 fundou o Clube Naval para congregar os oficiais de marinha e deu
apoio à fundação do Clube Militar em 1887.
Anualmente, o Clube Naval organiza cerimônia cívico militar, no dia 12 de abril, em frente ao belíssimo monumento
existente no Jardim de Alah , cidade do Rio de Janeiro, para reverenciar a memória do seu fundador e herói naval.

Em 1891 o presidente Marechal Deodoro da Fonseca renunciou e o seu vice-presidente marechal Floriano Peixoto
assumiu a presidência. A legalidade deste ato foi questionada pois a constituição dizia que o vice-presidente só poderia
assumir o cargo após dois anos de mandato do presidente o que não era o caso. Assim, o Brasil iniciou um período político
muito conturbado que envolveu a Marinha, o Exército e civis.
Esta crise política envolvia: disputas entre grupos políticos; militares contra a ascensão política de civis, pouco
prestígio político, no âmbito federal, da Marinha em relação ao Exército.
Desta crise surgiu o movimento denominado “ Revolta da Armada” ( SET / 1893 – MAR/1894), liderada pelo
almirante Custódio de Melo, ex-ministro da Marinha no governo do marechal Floriano. O almirante Saldanha da Gama
assumiu o comando da revolução no Rio de Janeiro, em dezembro de 1893 , expedindo um manifesto que finalizava com:
“ Espero cumprir o meu dever de brasileiro até o sacrifício.
Cumpri o vosso!
7 de dezembro de 1893 “
Com este manifesto divulgado, o presidente Floriano assinou decreto declarando o almirante Saldanha da Gama
desertor e traidor da pátria.

Estas palavras gravadas em bronze estão sob o busto do almirante Saldanha , localizado na Escola Naval no pátio que
leva o seu nome, onde os Aspirantes participam de formaturas, diversas vezes ao dia. Estas palavras de grande alcance
motivacional juntamente com o juramento proferido pelos Aspirantes, “ Prometo, dedicar-me inteiramente ao serviço da
Pátria e da Marinha. Defender-lhe a honra, integridade e instituições, com o sacrifício da própria vida.” Contribuem para forjar
o caráter do futuro oficial de marinha.
O almirante Saldanha da Gama foi o Comandante-em-Chefe das Forças Navais da Revolução contra o governo do
marechal Floriano Peixoto. Houve fortes combates com artilharia pesada no interior da baia da Guanabara, mas em março de
1894 por falta de munição , epidemia de beribéri e grande número de feridos abordo resultou a capitulação.
Em face da capitulação, o almirante Saldanha e os que o acompanharam asilaram-se nos navios portugueses Mindelo
e Afonso de Albuquerque que seguiram para o rio da Prata no dia 18 de março de 1894. Após muitos problemas diplomáticos e
indefinições sobre autorização para desembarque muitos fugiram, tendo Saldanha se refugiado em Montevidéu. Em 20 de
maio partiu para a Europa visitando Barcelona, Madrid, Gênova e Paris em busca de solução para o caso dos Revolucionários
que de asilados tornaram –se prisioneiros em Portugal. Após 2 meses viaja para a Argentina onde faz articulações , prossegue
pelo interior do Uruguai e chega à fronteira do Brasil no dia 19 de janeiro de 1895.
Na fronteira passou a encontrar-se com os revolucionários gaúchos e a ter dificuldades financeiras para prosseguir no
combate. O resultado de ter permanecido como revolucionário foi a sua morte em Campo dos Osórios , no dia 24 de junho de
1895 . Neste local houve enfrentamento das forças revolucionárias com as federalistas, tendo o almirante Saldanha da Gama ,
montado em seu cavalo, sido atingido por dois golpes de lança e já caído por duas cutiladas na cabeça. Seu corpo foi
sepultado em Rivera no Uruguai em 12 de agosto de 1895 permanecendo até 28 de março de 1908. Juntamente com os restos
mortais do almirante Francisco Manuel Barroso os restos mortais do almirante Saldanha da Gama foi repatriado a bordo do
cruzador Barroso para o Rio de Janeiro onde ficou no Arsenal de Marinha, em câmara ardente, sob vigília de Aspirantes da
Escola Naval e a 24 de abril foi sepultado no cemitério São João Batista com todas as honras presidida pelos Ministros da
Marinha, Vice-Almirante Alexandrino Faria de Alencar e da Guerra, Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca.

Em 1934 a Marinha denominou de Navio–Escola Almirante Saldanha um belíssimo veleiro que serviria para a
complementação profissional dos Guardas –Marinha. Em 1936 o presidente Getúlio Vargas inaugurou na sua terra natal,
Campos – RJ, um busto para reverenciar a sua memória. Inúmeras foram as homenagens prestadas para aquele que foi
considerado o modelo perfeito do oficial de marinha.
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O SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA
O simpático convite para participar do espaço destinado a Titulares de Organizações Militares (OM), no Boletim
Informativo, da Sociedade dos Amigos da Marinha – SOAMAR, de Campinas foi muito bem-vindo, pois consiste numa
excelente oportunidade em proporcionar visibilidade a esta muito especial Organização, com a qual possuo um estreito
vínculo, desde 2008, quando nela embarquei pela primeira vez, para ocupar o cargo de Vice-Diretora, e que desde fevereiro
de 2012 tenho o privilégio de dirigi-la.
Em que pese o SSPM contabilizar, como OM, nada menos do que 62 anos de existência, sua história iniciou-se, em
1941, a partir de uma singular palestra proferida pelo Primeiro-Tenente (IN) Raul Mendes Jorge, ao então Diretor de
Ensino Naval e, posteriormente, transformado no livro “A Psicotécnica e a Marinha” em 1944. Influenciado pela
existência e pelo desenvolvimento dos serviços de psicotécnica aplicados às instituições militares e civis no mundo, desde a
Grande Guerra, o Tenente Mendes Jorge preconizava a aplicação da Psicologia na MB, por meio da adoção de
procedimentos científicos para a seleção do seu pessoal. Ao final do seu trabalho ele sugeria a criação de uma Divisão de
Psicotécnica na Diretoria de Ensino Naval. Entretanto, o primeiro Elemento Organizacional surgiu somente em 1946, como
uma Seção de Seleção, funcionando no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW). Dois anos mais tarde, tal
Seção foi transformada em Gabinete de Psicotécnica da Marinha, um órgão consultivo/executivo da Diretoria de Ensino
Naval que, por sua vez, foi alçado à condição de OM, em 1951, quando recebeu o nome de Serviço de Seleção Psicotécnica
Naval (SSPN). Quatro anos mais tarde receberia a denominação atual.
Quanto às dependências onde já se encontrou instalado, o SSPM ocupou o 5º andar do Edifício Lowndes, na Av.
Presidente Vargas, de 1951 a 1969; o Edifício 24 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro(AMRJ), até 1978; o prédio
situado na rua 1º de Março, nº 112, de 1978 a 1998; e se encontra instalado no Edifício Almirante Prado Maia, no
Complexo do 1º Distrito Naval, até a presente data, conforme ilustração abaixo:

Quanto à Missão do SSPM, suas Tarefas são as que se seguem:
Aplicar o conhecimento da Psicologia Organizacional
Planejar e executar Avaliações Psicológicas
Propor a classificação e a indicação de Especialidade do pessoal em formação na MB
Desenvolver estudos e pesquisas
Elaborar e aprimorar técnicas psicológicas e instrumentos de avaliação de desempenho
E, quanto ao seu Propósito:
Contribuir para a valorização e a capacitação dos recursos humanos na MB, visando à preparação e aplicação do
Poder Naval de forma a cumprir a Missão supramencionada, contamos com a seguinte estrutura organizacional.
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Departamento de Administração
Há que se destacar, nesta oportunidade, que diferentemente de outras OM da MB, o SSPM é uma Organização que
realiza um trabalho essencialmente técnico, e que para o cumprimento de sua Missão, exige uma equipe de Oficiais
composta necessariamente e em sua quase totalidade, por Oficiais psicólogos.
Interessante ressaltar, igualmente, que as atividades exercidas por sua equipe técnica, relacionam-se a uma área muito
específica no âmbito da ciência da Psicologia, que é a especialidade conhecida como Psicologia Organizacional. Este ramo
da Psicologia tem como objetivo estudar o trabalho humano, as condições em que ele se realiza, e os atributos necessários
ao bom desempenho nas atividades, buscando contribuir tanto para o pleno aproveitamento das potencialidades dos
indivíduos, quanto para a eficácia das organizações.
Nesse contexto, como sugere o nome do Serviço de Seleção, a sua principal atribuição é a seleção psicológica, que se
fundamenta na existência de diferenças individuais. A partir desta constatação, o trabalho realizado pelo SSPM consiste
em escolher os candidatos que possuam atributos que resultem numa maior probabilidade de êxito na função/atividade que
irão desempenhar.
Contudo, para se chegar a essa “escolha”, existe um trabalho de planejamento, pesquisa, avaliação do material
resultante das avaliações psicológicas e acompanhamento, executados por aqueles responsáveis pela atividade-fim da OM.
Esse trabalho segue um modelo básico, composto pelas seguintes etapas, que denominamos os “Requisitos da Seleção
Psicológica”, quais sejam:
Análise do Trabalho
Exame da atividade profissional, por meio da aplicação de questionários, entrevistas, e observações dos locais
de trabalho, para que sejam identificadas as variáveis físicas, psicológicas e ambientais inerentes àquela atividade, obtendose ao final o perfil psicológico exigido para o desenvolvimento da referida atividade.
Seleção de Preditores.
Escolha, com base no perfil psicológico determinado, dos testes e das técnicas psicológicas que possam ser
utilizadas como preditoras de sucesso na atividade.
Definição de Critérios Estatísticos
Comparação dos resultados obtidos pelos candidatos com os acumulados de grupos anteriores, que foram
previamente estudados, estabelecendo-se, então, os níveis mínimos aceitáveis.
Acompanhamento
Coleta sistemática dos dados, que permite verificar a validade do processo, buscando o aperfeiçoamento
contínuo.
Por sua vez, no que tange às Avaliações Psicológicas(AP), os candidatos são avaliados sob os aspectos
intelectivo e personalógico. O primeiro parâmetro diz respeito às aptidões gerais e específicas, e o segundo, às
características de personalidade e motivacionais.
As aplicações das AP, por seu turno, são realizadas no âmbito externo, o que significa dizer, em candidatos
provenientes dos Concursos Públicos, e no âmbito interno, ou seja, em militares candidatos a determinados cursos que
envolvem atividades de risco, missões especiais, e outras seleções.
Encontram-se listadas a seguir as AP realizadas por este Serviço de Seleção:
ÂMBITO EXTERNO
Concursos Públicos:
• Admissão à Escola Naval (CPAEN);
• Admissão ao Colégio Naval (CPACN);
• Admissão ao Corpo de Engenheiros Navais (CP- EngNav);

• Admissão ao Corpo de Saúde da Marinha (CP-CSM-CD-S);
• Ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T);
• Ingresso no Quadro de Capelães Navais (CP-CapNav);
• Ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha(CP-QC-CA-FN-IM);
• Admissão ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP);
• Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM); e
• Quadro Técnico de Praças da Armada do CPA (CP-QTPA).
ÂMBITO INTERNO
Cursos na área de Aviação:
• Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (CAAVO);
• Especial de Medicina de Aviação para Oficiais (C-Esp-MAVO);
• Especialização de Aviação (C-Espc-AV); e
• Subespecialização de Aviação (C-Subespc-AV).
Cursos na área de Submarino:
• Aperfeiçoamento de Submarinos para Oficiais (CASO);
• Subespecialização de Submarinos (C-Subespc-SB); e
• Especial de Medicina de Submarino e Escafandria (C-Esp-MEDSEK).
Cursos na área de Mergulho:
• Aperfeiçoamento de Mergulhador de Combate (CAMECO);
• Especialização de Mergulho (C-Espc-MG);
• Especial de Escafrandria para Oficiais (C-Esp-EK-OF);
• Especial de Mergulhador de Combate (C-Esp-MEC);
• Especial de Enfermagem em Medicina Hiperbárica (C-Esp-EFMEDHB);
• Expedito de Mergulhador Autônomo com Circuito Aberto e Fechado (C-Exp-MAUT-GÁS); e
• Expedito de Mergulhador Autônomo (C-Exp-MAUT).
Outros Cursos:
• Especial de Desativação de Artefatos Explosivos (C-Esp-DAE);
• Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DoMPSA); e
• Precursor Paraquedista (C-Prec-PQDT).
Missões Especiais:
• Grupo-Base da Estação Antártica Comandante Ferraz (GB-EACF);
• Observador Militar em Missão de Paz da ONU (OBS-ONU); e
• Destacamento do Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade (DSTPOIT).
Outras Seleções:
• Curso Especial de Identificador Datiloscopista (CESID);
• Curso Especial de Prático Militar para Praças (CESPRAM);
• Orientação Vocacional (OV);
• Curso de Formação de Marinheiros da Marinha da República da Namíbia (C-FMN Namíbia);
• Formação de Operadores de Reatores Nucleares; e
• Seleção para servir no CIM, para ocupar as funções de Auxiliar de Analista e Agente de Operações.

Aplicação de Avaliação Psicológica no SSPM
Em função do Aumento do Efetivo e da incorporação de atividades adicionais, o número de candidatos submetidos às
AP, realizadas por este Serviço de Seleção, incrementou significativamente, o que correspondeu, no período compreendido
entre 2009 e 2012, a aproximadamente 73%, conforme pode ser observado, por meio do gráfico abaixo apresentado:
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Entretanto, nossas atividades estão longe de se limitar ao que foi apresentado até o momento. Dentre as que merecem
especial destaque, citamos:
Assessoria à Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) participando do
Treinamento Pré-Antártico (TPA), quanto à seleção dos militares que irão compor o Grupo-Base da Estação Comandante
Ferraz (GB-EACF);
Realização do Desenvolvimento Interpessoal do GB-EACF para os militares selecionados, com o objetivo de
promover a coesão grupal, por ocasião do período anterior ao seu embarque;
Realização do treinamento em gestão de conflito para o Chefe e o Ajudante do Destacamento do Posto
Oceanográfico da Ilha da Trindade;
Participação em Comissões de Vistorias de Segurança de Aviação (VSA) realizadas nos navios do Comando da
Força de Superfície, analisando os aspectos psicológicos do Fator Humano que podem interferir na segurança das
operações aéreas;
Acompanhamento dos Oficiais-Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (CAAVO) em
formação na Academia da Força Aérea (AFA) e nos Esquadrões de Helicópteros de Instrução, e do C-Espc-AV e CSubespc-AV, no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN);
Avaliação dos Instrutores de Voo do CAAVO, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da Instrução
Prática;
Participação em Exercícios de Retomada de Instalações e Resgate de Pessoal em Conflitos com Tomada de Reféns
(RETREX), por meio da atuação de Psicólogos na Equipe de Negociação e no Figurativo Inimigo; e
Participação em diversos Grupos de Trabalho (GT) relevantes para a Administração Naval.
É de se acrescentar, por oportuno, que em função da necessidade de atender à demanda do Programa Nuclear da
Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, recebemos em junho de 2012, uma Visita Técnica de
Oficiais do Serviço de Psicologia da Marinha Nacional da França (MNF), em atendimento ao Plano de Cooperação entre
as duas Marinhas. Naquela ocasião, foram compartilhados conhecimentos técnicos relativos às atividades dos respectivos
processos de avaliação psicológica. Para encerrar o presente ano, será realizado em novembro um Estágio de duas
semanas, por dois Oficiais psicólogos do SSPM, nas cidades de Paris e Toulon, em continuação ao atendimento do
referido Plano, consistindo em mais uma oportunidade de aprimorar a seleção e o acompanhamento de Oficiais e Praças
submarinistas.

Palestras ministradas durante a Visita Técnica

Visita às instalações do SSPM
Também, em necessária adição, cabe salientar a realização bianual da tradicional Jornada de Psicologia do SSPM,
com o intuito de aprimorar o desenvolvimento de sua equipe técnica e incrementar o relacionamento do Serviço de Seleção
em sua esfera extraorganizacional, compartilhando temáticas relacionadas à Gestão de Pessoas, com um público
pertencente à MB, às demais Forças, e ao meio civil. Em 2012, com o tema “Adaptação das Organizações às Mudanças:
perspectivas na Gestão de Pessoas”, contamos com a participação de 150 pessoas/dia, por ocasião dos três dias do Evento.
Adicionalmente, lançamos nesse ano, o Concurso de Artigos Técnicos do SSPM. A partir das temáticas “Pessoal:
Patrimônio das Organizações”, em 2012, e “Conhecimento: Capital Intelectual das Organizações”, em 2013, obtivemos
uma resposta muito positiva de um público oriundo de diversos segmentos da sociedade.

Jornada de Psicologia do SSPM

Aniversário da OM – Culto Religioso

Premiação Concurso de Artigos Técnicos do SSPM

Aniversário da OM – Homenagem às filhas
do CMG (IM) Raul Mendes Jorge

Para encerrar o presente ano estaremos publicando a tradicional “Revista do SSPM”, referente ao biênio 2012/2013.
Nela estarão contidos os textos e artigos dos palestrantes da Jornada/2012, os artigos dos três primeiros colocados das 1ª e
2ª Edições dos Concursos de Artigos Técnicos do SSPM, entre outros assuntos.
Aproveitando o ensejo, encontra-se em sequência uma seleção de registros fotográficos de comemorações/eventos
compartilhados junto à Tripulação, assim como das nossas instalações.

Visita ao Centro Cultural Banco do Brasil

1º Encontro Técnico de Psicologia do SSPM

7ª corrida dos Intendentes

Praça D’Armas

Programa Família a Bordo

Dia do Psicólogo

Recepção aos Oficiais da MNF

Espaço Saúde

Sala de Recreação das Praças
Praça Disso
Aos distintos “Amigos da Marinha”, os cumprimentos da Diretora e da Tripulação do Serviço de Seleção do Pessoal
da Marinha, diuturnamente, “SELECIONANDO A PESSOA CERTA PARA O LUGAR CERTO”.

